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 הליהקו רוביצ יתרשמל היאפוא סרוק
 היצטידמ יחנמלו

 )סרוקה ךרוא לכל( לט ודיא לבוי םע
 םיפסונ םיריכב םירומ םע חרוא ישגפמו

 
 
  ".םוי לכ לכאי אוהו גודל ותוא דמל ;דחא םוי לכאי אוה ,גד םדאל ןת" :סרוקה תרטמ
 
 
 ,תעה אובבש ךכ ,םלועב ונלש תוירחאה תחיקל ילגעמ תא ביחרהל םישקבמה ונתאמ הלאל דעוימ סרוקה
 םייחה םירוציה תליהקו תישונאה הרבחה יבחרמ לכל המרהדה תא איבהלו ותעב לישבהל ונתאמ דחא לכ לכוי
 םג םירבד ראש ןיב ודקמתי דמלנ ןתואשו ןמאתנ ןהבש תוברועמהו תוגיהנמה יכרד .תונווגמו תונוש םיכרדב
 םירחא דמלל דציכ םישנא דמלל ונתרטמ ,וז הניחבמ .היצטידמה תויונמואו תויונמוימ לש תיארחא היינקהב
 ,םייארחאו םינמוימ הליהקו רוביצ יתרשמו היצטידמ יחנמ רישכהל םישקבמ ונחנא .היצטידמה תונמא תא
 םע תוקיזבו ומצעב רקח קימעהל ;ותייווה תא תונשל םדאל רשפאתש הרוצב םירחאל עייסל םיניינועמש
  .םלועב לעופו רבדמ ,בשוח אוה םהבש םינושה םינפואה תא תונשל ןמזב ובו ,םלועה םעו םירחא
 
 תיטסיהדוב היצטידמב םינמאתמו םזיהדוב םידמולש םיקיתו םידימלתל דעוימ סרוקה :סרוקה דעוימ ימל
  .ישיא ןויאר םג רובעי ףתתשמ לכ .תוחפה לכל םינש שמח ךשמב היגוסל
 
 וכירדי סרוקה ךלהמב .ינטרפ חישו תוגוזבו תוישילשב הדובע ,האילמב הדובע וללכי :דומילה תורוצ
 ירוממ הכרדה ולבקיו ,האילמב םא ןיבו תונטקה תוצובקב םא ןיב ,הזמ הז ודמליו הז תא הז םידמלתמה
  .סרוקה
 
 
  יתנש-וד סרוק :סרוקה הנבמ
 

 :'א בלש
 תועש 8 ינב טירטיר ימי 4 + תועש 3 ינב םישגפמ  20
 תועש 94 כ"הס
 

  ׳ב הנש
 תועש 8 ינב טירטיר ימי 4 + תועש 3 ינב םישגפמ  20
 תועש 94 כ"הס
 
 תועש 188 :סרוקה תועש כ"הס
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 םידומילה תמלשה לע דיעתש הדועת סרוקה ףוסב ןתנית סרוקה תויוביוחמ תא םילשהש ימ לכל :הדועת

 היצטידמ יחנמלו הליהקו רוביצ יתרשמל היאפוא סרוקב
 

 ךישמהל דציכ סרוקה ירגובמ דחא לכ רחבי סרוקה לש ומויס םעו ,הדימלה םויס וניא סרוקה םויס
 ]המודכו תישיא הכרדה ,הכרדה תצובק[ הכרדה לבקל

 
 
 
 :)ןלהלש רדסב חרכהב אל( דומילה יאשונ

 
 תילסרבינוא תוירחא יהמ :הווטסיהדובה תעובשו הטי'ציהדוב •
 היצטידמה תוריפ ןעמל אלש תונווכתה :הווטסיהדובה תעובשו הטי'ציהדוב •
 דבלב ימצע ןעמל אלש תונווכתה :הווטסיהדובה תעובשו הטי'ציהדוב •
 לילח תעדות יהמ :הווטסיהדובה תעובשו הטי'ציהדוב •
  תויטנטופינמואה תיילשא לומ םינואה תרסח תוצווכתהה :הווטסיהדובה תעובשו הטי'ציהדוב •
  הנספיו ,הזטנאקיש ,ןזאז – חותפ בשק תייחנה תויונמוימ •
  )יטס ,סנלופדניימ( בל תמושת תייחנה תויונמוימ •
 )ההטמש ,הוולשב הייהש( זוכיר תייחנה תויונמוימ •
 תודדובתהו תוטטוש תייחנה תויונמוימ •
 ןיה-ןיקו גנוק י'צ ,היפרה ,תוחיתמ ,הכילהב היצטידמ תייחנה :היצטידמ תוכמות ףוג תויונמוימ •
 רועיש הנבמ ,הריקח םישוע ךיא – היצטידמ תוצובק תייחנהב דוסי תונורקעו דוסי תויונמוימ •

 הצובקב תוקימאנידו
 דימלת-הרומ יסחיב דוסי תונורקעו דוסי תויונמוימ •
  )ההגנסו המרהד ,ההדוב( הצובקהו-דומילה-הרומה שלושמ •
  Setting לש תולאשל םישגינ ךיא – תוגיהנמו הצובקה לדוג ,ןמז ,םוקמ •
 ןמזב ,היצטידמה ןמזל ץוחמ הפיקע היטסגוס לש המוקמו היצטידמ תייחנהב היטסגוס לש המוקמ •

  הדימל ןמזב וא ףתשמה חישה
   המודכו היומס היטסגוס ,היולג היטסגוס ,היטסגוסב שומישב םייתא תולובג •
 )םיפסכ יניינעל םישגינ דציכ ,אמגודל( – תירמוח הקיתא לש תונוש תויורשפאו הקיתאב תושיג •
 םישדח םילגרה תיינקהבו םינשי םילגרה יונישב דוסי תויונמוימ •
  תואדוו-יא םע הדובע •
  רבשמ יבצמ םע תודדומתה •
  היצטידמ תייחנהל םייסאלק םיטסקט םע הדובע •
  רומוהב שומישה •
 ורזגנ אלא ונרחב חרכהב אלש םיאנתב היחנה :הנורוק ןדיעב תוימיטניא ןוניכו היצטידמ תייחנה •

 .םירחא םייאלכ יריציו תוכסמ םע הדימלו ןומיא ,קורי ות ,ידירביה ,םוז – תוביסנה תאפמ ונילע
 וגא םע הדובע – תולצנתהו תומיע ,העיגפ •

 
 


